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Periode 2012-2016

Deltager

Vagn Rokkjær
Andersen.

Eva Jørgensen.

Preben Foldager.

Afbud fra Jan Åge
Nielsen.

Merete Møller
Rasmussen.

Greta Kaltoft Nielsen.

Hans Sørensen.

Morten Aarup-Kristensen.

Medarbejderrepræsentant Helle Madsen.

Dagsorden

Beslutning

309

Godkendelse af dagsorden.

Dagsordnen blev godkendt.

310

Formanden.
Orientering.

Der har været formandsmøde i provstiet.
Provstiet har bestilt sognepræst Vita Andreasen til at starte
et projekt, der handler om kirken på landet og den rolle
kirken spiller i lokalsamfundet på landet.
Provstiet foreslog, at der arrangeres en ordning med
centraliseret indkøb til graverne og kirkegårdene.

311

Kassereren.
Godkendelse af PU’s behandling Menighedsrådet godkendte provstiudvalgets behandling af
af vores behandling og
menighedsrådets behandling og kommentarer til
kommentarer til
revisionsprotokollat for regnskab 2014.
revisionsprotokollat for regnskab
2014.
Gennemgang af
Revisionsprotokollat til
beholdningseftersyn for 2015.

Menighedsrådet gennemgik og godkendte
revisionsprotokollat til beholdningseftersyn for 2015.
Protokollatet blev dateret og underskrevet.

312

313

Kirkegårdsudvalget.
Orientering om kirkedøren.

Kirkedøren forventes at være på plads inden konfirmationen
den 24. april 2016.
Så meget som muligt af den gamle dør anvendes og
resterne skal gemmes.

Beslutning om maskinindkøb til
kirkegården.

Kirkegårdsudvalget har drøftet anskaffelse af en ny maskine
til kirkegårdene. Graveren lejer en maskine i en måned med
henblik på at indkredse, hvilken maskine og hvilket udstyr,
der er behov for.

Orientering om indvendig
kalkning.

Der blev orienteret om, at der trænger til kalkning på
bagvæggen i Vigerslev kirke.

Beslutning om bestilling af
landmåling omkring graverhuset
på Vigerslev kirkegård.

Det blev besluttet, at arealet omkring graverhuset på
Vigerslev kirkegård skal opmåles af en landmåler.

Præstegårdsudvalget.
Orientering om udskiftning af
låse.
Orientering om
forpagtningsaftalen.

Morud Tømrer- og snedkerfirma bliver kontaktet i nærmeste
fremtid.
Der blev orienteret om forpagtningsaftalen.

Orientering om Vandcenter Syds Der blev orienteret om sagen og den dertil hørende
overtagelse af Trøstrup
korrespondance.
vandværk og de deraf følgende
tinglysninger.

314

Aktivitetsudvalget.

Der afholdes møde den 25. januar 2016.

315

Kirkeværge.
Orientering om reparation af
døren i kapellet på Langesø
kirkegård.

Der er bestilt reparation af døren i kapellet på Langesø
Kirkegård.

Orientering om varmestyringen i
Langesø skovkapel.

Varmestyringen er etableret.

Orientering om varmeanlægget i
Vigerslev.

Der afventes udbudsmateriale fra Cronborg vedrørende
varmeanlægget i Vigerslev.

Orientering om
Kalkningsforretningsudvalg i
Bogense provsti.

Kirkeværge Preben Foldager sidder i udvalget.

316

Ansættelsesudvalg.
Orientering.

Der blev orienteret om annonceringen af den ledige
graverstilling.

317

Nedsættelse af Valgudvalg.

Vagn Andersen, formand, Morten Aarup-Kristensen og
Merete Møller Rasmussen.

318

Kassereren.
Orientering om henvendelse fra
Ole Hartung vedrørende
flygtningesituationen i Nordfyns
kommune.

Ole Hartungs brev blev drøftet.
Formanden kontakter Preben Jensen og Keld Vrå Andersen.
Præsten kontakter Henning Nielsen, Pia Skov Hansen og
Jon Bøgelund Rasmussen.

319

Fastsættelse af mødedatoer.

Onsdag den 24. februar 2016 kl. 18.30.
Torsdag den 17. marts 2016 kl. 18.30.
Mandag den 11. april 2016 kl. 18.30.
Tirsdag den 3. maj 2016 kl. 18.30.
Onsdag den 8. juni 2016 kl. 18.30.

320

Eventuelt.

Intet at bemærke.

